REGULAMENTO CONCURSO PÚBLICO E
PROCESSO SELETIVO GAROPABA - 2009

INSTRUÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA
PROVA PRÁTICA

Os itens que seguem serão descritos para o aluno no intuito de orientar o mesmo sobre as
questões da prova prática, retirando suas dúvidas, servindo de contrato entre professor e aluno
respectivamente no desenvolvimento da mesma . Segue as orientações gerais para a prova prática.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Os candidatos pré - estabelecidos conforme edital e prova objetiva deverá realizar a prova
prática no dia e data estipulada no edital do concurso. Farão a prova prática os candidatos referente
às vagas de Técnico em Enfermagem, e Técnico de Raio X, com pontuação mínima de 5,0
pontos na prova objetiva do Concurso Público.
Ainda, em relação ao Processo seletivo deverão realizar a prova prática os candidatos aos
cargos de Técnico de Enfermagem da Família – ESF, Auxiliar de Consultório Dentário – ESF,
Técnico de Raio-X, Técnico de Enfermagem – SAMU, com pontuação mínima de 5,0 pontos na
prova objetiva do processo seletivo.
Os prazos e requisitos para o proces so são os seguintes:

1 – DAS VAGAS
1.1 Vagas disponíveis: será considerado candidato aquele ou aquela que estiver com a
documentação devidamente regularizada junto a seu órgão de titulação, estiver disponibilidade a
vaga que se precede.

2 - DO HORÁRIO E TEMPO DA PROVA
2.1 A prova prática acontecerá no dia 13/12/2009 das 08 às 19h30min horas sendo que o tempo será
assim distribuído entre os candidatos :

2.1.1 Candidatos a vagas ao Concurso Público:

- O horário entre 07h30min às 11h00min horas será destinado à prova para Técnico de
Enfermagem;
- O horário entre 11h00min às 12h30min horas será destinado à prova para Técnico de Raios -X.

2.1.2 Candidatos a vaga ao Processo Seletivo:
- O horário entre 13h30min às 15h00min horas será destinado à prova para Técnico de Enfermagem
da Família - ESF;
- O horário entre 15h15min às 17h30min horas será destinado à prova para Auxiliar de Consultório
Dentário da ESF;
- O horário entre 17h45min às 19:30min. horas será destinado à prova para Técnico de enfermagem
- SAMU;

2.2 Cada candidato terá o tempo de 15mim para realizar a prova prática e responder as questões que
seguem no formulário específico da prova APENDICE A.

3 – DA CLASSIFICAÇÃO
3.1 O candidato será classificado através de ordem decrescente, ou seja, classificará o candidato
com nota maior, assim a classificação se dará de 10 a zero, esta classificação resultará na aprovação
ou desclassificação do candidato ao processo que se pede.

Serão adotados os seguintes critérios:
1 – correto desenvolvimento da técnica;
2 – respeito ao tempo proposto;
3 – respeito aos princípios de assepsia médica e cirúrgica;
4 – resposta correta das questões do formulário.

4 – PROVA PRÁTICA – PROCESSO DE SELEÇÃO
4.1 Primeiramente cada categoria profissional, no seu respectiv o horário, será devidamente
orientada sobre a prova a que se dispõe realizar.
4.2 O candidato após a leitura deste regulamente deverá proceder à assinatura deste e, informar o
número de seu RG (ITEM 8);
4.3 O candidato deverá preencher a formulário de cad astro – APENDICE B, antes de se dirigir ao
laboratório para aplicação da prova prática;
4.4 A prova prática seguirá as seguintes etapas:
a) o candidato deverá se dirigir ao laboratório individualmente, sem portar objetos pessoais,
celulares, ou objetos semelhantes.

b) entregar ao professor o regulamento e o cadastro, devidamente assinado;
OBS: o candidato que não entregar os documentos necessários para execução da prova será
devidamente desclassificado da mesma atingindo pontuação Zero.

c) escolher um envelope na caixa com os formulários da prova sorteando aleatoriamente uma
técnica referente a sua profissão.

d) escolher todo material necessário para a realização da técnica e simulação da prática sorteada ;

e) organizar seu ambiente para o desenvolvi mento da técnica;

f) proceder à técnica, seguindo os princípios de assepsia, mecânica corporal, ética, e empatia com o
paciente, prestando todas as orientações necessárias ao individuo no desenvolvimento da prática ;

g) finalizar a técnica obedecendo os p rincípios necessários para a mesma;

5 – DAS QUESTÕES DA PROVA
A prova segue o roteiro específico conforme edital do concurso exigido pela categoria profissional
onde:
5.1 Técnico em Enfermagem e Técnico de enfermagem da Família - ESF: os candidatos deverão
deter conhecimentos relativos aos seguintes assuntos: observância da ética profissional, postura e
apresentação pessoal; execução de procedimentos e técnicas de enfermagem, atendendo às
necessidades dos indivíduos assistidos ; aplicação de vacinas; admini stração de medicamentos e
tratamento de pacientes, observação de horários e doses de prescrição médica; ações e orientação
dos programas de saúde coletiva e educação sanitária.

5.2 Auxiliar de Consultório Dentário: os candidatos deverão deter de conhecim entos relativos aos
seguintes assuntos: Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizado;
orientações à escovação com o uso de fio dental sob acompanhamento do THD; preparar o
instrumental e materiais para uso (sugador, espelho , sonda e demais materiais necessários para o
trabalho; instrumentalizar o cirurgião dentista ou THD durante a realização de procedimentos
clínicos; cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; agendar e orientar o
paciente quanto ao retorno para manutenção do tratamento; acompanhar e apoiar o desenvolvimento
dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à saúde bucal.

5.3 Técnico de Enfermagem – SAMU: os candidatos deverão deter de conhecimentos para assistir
ao Enfermeiro no planejamento de suas ações e programação, orientação e supervisão das
atividades de assistência de enfermagem; prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em
estado grave, sob supervisão direta ou à distância do profissional enfermeiro; desenvolvimento de
práticas assistenciais em indivíduos em situações de urgência e emergência, participar de programas
de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em urgências/emergências; realizar
manobras de extração manual de vítimas.

5.4 Técnicos de Raios-X: os candidatos deverão deter de conhecimentos para organizar e gerenciar
serviços, dimensionar, efetuar e disponibilizar exames de diagnóstico. Desenvolvendo serviços na
área de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças através do uso de ra diações, contribuindo
assim para a melhoria da qualidade de vida da sociedade; conhecer para desempenhar com
qualidade, responsabilidade e ética, funções como: radiologia convencional e radiologia específica;
mamografia, densitometria; tomografia computado rizada; ressonância nuclear magnética; entre
outras; conhecer sobre a realização de testes de radiometria em equipamentos emissores de
radiações ionizantes, contribuindo com os procedimentos da vigilância sanitária.

